مناقصة  /عقد رقم 429/55/18
إلضافة مسار في الشارع  444من مفرق بركت ولغاية العاد

شركة شارع عابر إسرائيل م .ض ( فيما يلي  " -الشركة") تطلب بهذا تلقي عروض للتعاقد لتنفيذ أعمال إضافة مسار في
الشارع  444من مفرق بركت ولغاية العاد بموجب خارط ت م "أ  31أ  ، 13/الكل بالشكل وبالشروط المفصلة في
مستندات المناقصة.
 .1األعمال بالمناقصة /العقد تشمل  ،فيما تشمله ( أ) أعمال لنقل بنى تحتية ( اتصاالت ،كهرباء ومجاري ) ولنقل  /قطع
أشجار ( ،ب) إضافة مسار في الشارع  444في المقطع بين مفرق بركت ومفرق العاد وتحويله لشارع باتجاهين –
بمسارين بطول يقارب الـ–  3.3كيلو متر  ،بما في ذلك المركبات التالية  :مضاعفة جسر الشارع  444فوق الشارع
 ،6تنفيذ مفرق لوصل مستقبلي لشارع  444مع الشارع  ، 461حماية أكوسيتة مقابل بلدة العاد ،ترتيبات حركة
السير طيلة فترة التنفيذ :طيلة فترة التنفيذ الشارع  444يبقى شارع شغال.
 .2فترة التعاقد  :فترة التعاقد مع المقاول هي لغاية تكملة كافة األعمال موضوع المناقصة  /التعاقد بفترة ال تزيد عن
 29شهراً من موعد بداية األعمال بإضافة  3أشهر كفاصل زمني للمقاول .كذاك ،يُطلب من المقاول فترة فحص 60
شهراً من موعد تلقي شهادة إنهاء األعمال.
 .3شروط حد أدنى  :يحق تقديم العرض فقط لمقدم العرض الذي يستوفي كافة الطلبات المجتمعة التالية :
 3.1مقدم العرض اتحاد مسجل في إسرائيل في السجل ال ُمدار بموجب كل قانون.
 3.2مقاول مسجل في سجل المقاولين بموجب قانون تسجيل المقاولين ألعمال هندسة البناء  ،للعام  1969 -في الفرع
( 200شوارع وحفريات) بتصنيف ج ( 5غير محدد).
 3.3مقاول معترف فيه لتنفيذ األعمال الحكومية بالفرع والتصنيف المطلوبان في بند صغير  3.2أعاله.
 3.4مقاول يستوفي الطلبات المجتمعة  ،3.4.4 – 3.4.1كما يلي :
 3.4.1نفذ خالل الفترة بين  1.1.2013ولغاية موعد تقديم العروض بالمناقصة ،مشاريع شق شوارع بحجم مجتمع ال
يقل عن  150,000,000 -ش.ج ال يشمل ضريبة القيمة المضافة .
 3.4.2نفذ وأنهى خالل الفترة بين  1.1.2013ولغاية موعد تقديم العروض بالمناقصة ،على األقل مشروع واحد لشق
شوارع بحجم مالي ال يقل عن  60,000,000 -ش.ج ال يشمل ضريبة القيمة المضافة .
 3.4.3نفذ خالل الفترة بين  1.1.2013ولغاية موعد تقديم العروض بالمناقصة ،على األقل مشروع واحد لشق شوارع
،في أعمال شق الشوارع في إطارها تم تنفيذ على األقل شارع فعال بطول ال يقل عن –  3كيلو متر .
 3.4.4نفذ وأنهى خالل الفترة بين  1.1.2013ولغاية موعد تقديم العروض بالمناقصة ،بنفسه ( كمقاول رئيسي أو
كمقاول ثانوي) أو بواسطة مقاول ثانوي من قبله نفذ األعمال لمقدم العرض كمقاول رئيسي ،على األقل عمل واحد في
مجال الجسور بحجم ال يقل عن–  10,000,000ش.ج (ال يشمل ضريبة القيمة المضافة) ،حيث نفذت أعمال الجسور
فوق شارع شغال .
التعريفات والتعليمات اإلضافية لشروط الحد األدنى مفصلة في مستند الدعوة لتقديم العروض بالمناقصة
(" الدعوة").

 3.5المقاول اشترك في جولة ولقاء مقدمي العروض  ،دفع رسوم االشتراك بالمناقصة  ،وأرفق لعرضه كفالة عرض،
الكل بالشكل ،بالمواعيد وبالشروط المفصلة في الدعوة.
 3.6المقاول يستوفي كافة طلبات المالئمة وذات الصلة بموجب قانون صفقات الهيئات العمومية  ،للعام.1976-
 .4يعقد لقاء المقاولين وبعده الجولة في موقع المشروع بتاريخ  ،19.6.2018الساعة .10:00 :مكان اللقاء في لوبي
المدخل لمكاتب صاحب االمتياز الشارع  ( 6مبنى المراقبة  ،)HOMC -مفرق نحشونيم .االشتراك في اللقاء
إجباري ويعتبر شرط حد أدنى لالشتراك بالمناقصة.
 .5أسئلة استفسارية يمكن تقديمها للشخص المسؤول في الشركة لغاية تاريخ  26.6.2018الساعة  16:00بموجب
التعليمات المفصلة في الدعوة.
 .6مستندات المناقصة الكاملة منشورة في موقع انترنت الشركة بالعنوان  www.hozeisrael.co.il/ :تحت التبويب
" مناقصات" .يُطلب من المقاول الذي يرغب بتقديم عرض بالمناقصة طباعة مستندات المناقصة وتقديمها مجلدة
وفقا ً للترتيب الموجودة فيه في ملف الـ ،PDF -بالشكل المفصل في الدعوة.
 .7تقديم العروض يتم بتاريخ  19.7.2018فقط ،ابتداء من الساعة  09:00وحتى موعد أقصاه الساعة  ،16:00بموجب
التعليمات المفصلة في الدعوة.
 .8الشروط في هذا اإلعالن هي شروط ملخصة ،الشروط والطلبات الكاملة مفصلة في الدعوة وبباقي مستندات
المناقصة والمذكور فيها يتغلب على المذكور في هذا اإلعالن.
دان شنبخ ،المدير العام
شارع عابر إسرائيل م.ض

 4.4التقارير المالية لمقدم العرض ال تشمل مالحظة " مصلحة حيّة" ( في حالة كون مقدم العرض اتحاد).
 4.5مدير /و المشروع /المشاريع المقترح من قبل مقدم العرض يستوفي طلبات وشروط الحد األدنى حسب المفصل في
مستندات المناقصة.
 .5تتم إجراءات اختيار العروض بإجراءات بمرحلتين ( :أ 9استيفاء شروط الحد األدنى (ب) ترجيح مركبالجودة
بموجب المعايير المفصلة في مستندات المناقصة.
 . 6يجب على مقدمي العروض أن يرفقوا لعروضهم كافة المستندات والتصاريح المطلوبة من أجل إثبات شروط الحد
األدنى حسب المفصل في مستندات المناقصة ،وأيضا ً جميع باقي التصاريح والمستندات المطلوبة بموجب مستندات
المناقصة.
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بالعنوان:

 ، http://www.hozeisrael.co.ilتحت العنوان" مناقصات".
 . 8أي تعديل أو تغيير في مستندات المناقصة تنشر في موقع انترنت صاحبة الدعوة وعلى مقدم العرض ملقاة مسؤولية
االطالع على التعديالت بمستندات المناقصة في موقع االنترنت ،خاصة بوقت قريب من موعد تقديم العروض .
 . 9يحق لمقدمي العروض طلب توضيحات على مستندات المناقصة من صاحبة الدعوة ،حسب المفصل في مستندات
المناقصة على عنوان البريد االلكتروني  ، adis@hozeisrael.co.ilلغاية تاريخ  ، 18.4.18الساعة  14:00ظهراً.
 . 10يجب تقديم العروض في مغلفات مغلقة  ،بدون أية عالمات تدل على هوية مقدم العرض ،وبموجب المفصل في
مستندات المناقصة ،لصندوق المناقصات الموجود في مكاتب الشركة  ،بالعنوان :شارع يجئال ألون  ( 65ابراج تويوتا) ،
تل أبيب ،الطابق السابع ،يوم االربعاء الموافق  2.5.18فقط لغاية الساعة .16:00
 .11ال تلتزم صاحبة الدعوة باختيار عرض أيا ً كان ،ويحق لها إلغاء المناقصة كلها أو قسم منها  ،أو تأجيلها ألي سبب
كان وفقا ً لتقديراتها الحصرية.
 .12الشروط في هذا اإلعالن هي شروط ملخصة  .مستندات المناقصة الكاملة تشمل وصف مفصل لألعمال ،الشروط
الكاملة لالشتراك بالمناقصة وشروط التعاقد مع مقدم العرض الفائز بالمناقصة .في اية حالة لوجود تناقض بين المذكور
في هذا اإلعالن وبين المذكور في مستندات المناقصة ،يتغلب المذكور في مستندات المناقصة.
 . 13الشخص المسؤول عن هذه المناقصة ي السيدة عدي سالوم  ،في الشعبة القانونية  ،هاتف رقم ، 03-6255888 :
البريد االلكتروني adis@hozeisrael.co.il :
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شركة شارع عابر إسرائيل – مع التوجه للنقب والجليل

